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1. WSTĘP 

 
 Przyczyny powstawania wad postawy są bardzo zróżnicowane i często mają charakter 
złożony. Błędne wzorce posturalne zapamiętane przez organizm wpływają na stan zdrowia 
w późniejszym okresie życia. Dlatego też, prawidłowy rozwój układu ruchu jest tak samo 
ważny jak rozwój intelektualny oraz psychiczny. Kształtowanie poprawnej postawy ciała to 
nawyk, który powinien być tworzony od najmłodszych lat.  
 Aktywność fizyczna powszechnie uważana jest za jeden z czynników pozwalający 
niwelować bądź zapobiegać, powstającym wadom postawy. Jednak należy zwrócić uwagę na 
fakt, iż nie każda dyscyplina sportu korzystnie wpływa na rozwój układu kostnego. 
Szczególnie dotyczy to wyczynowego uprawiania sportów asymetrycznie obciążających 
postawę ciała (np.: strzelectwa sportowego, łucznictwa, tenisa ziemnego i stołowego, 
pchnięcia kulą, itp.), które generują cykliczne i intensywne obciążenia organizmu [2]. 
 Celem przeprowadzonych badań była ocena ukształtowania postawy u osób trenujących 
strzelectwo sportowe w porównaniu do ich nietrenujących rówieśników. 

 
2. MATERIAŁ I METODY 
 
 Grupę badawczą stanowiło 10 zawodników sekcji strzeleckiej WKS Śląsk Wrocław 
(5 kobiet i 5 mężczyzn). Były to osoby regularnie trenujące, średnio 7,7±3,2 h/tydzień oraz 
legitymujące się średnim stażem zawodniczym 7,7±3,0 roku. Grupę kontrolną stanowiło 13 
osób (8 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku zbliżonym do grupy właściwej. Dane antropometryczne 
badanych osób w obu grupach były zbliżone, średni wiek wyniósł 22±2 lata, wzrost 
172,7±10,5 cm, waga 69,6±10,9 kg, BMI 20,2±2,6. 
 Badania ukształtowania postawy ciała przeprowadzono z wykorzystaniem metody mory 
(mora4G, CQ Electronics System, Polska). W tym celu na powierzchni pleców badanych 
wyznaczono charakterystyczne punkty antropometryczne [1]. Każda osoba poddana została 
trzykrotnemu badaniu w pozycji nawykowej. Analizie poddano ukształtowanie postawy ciała 
w płaszczyźnie strzałkowej. Na podstawie otrzymanych wartości kątów nachylenia odcinka 
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lędźwiowo-krzyżowego (α), piersiowo-lędźwiowego (β) oraz górnego odcinka piersiowego 
(γ) obliczono współczynnik kompensacji MI za pomocą typologii Wolańskiego w modyfikacji 
Zeyland-Malawki [3]. Następnie przeprowadzono klasyfikację postawy ciała badanych osób 
z podziałem na typ kifotyczny (MI≥4), równoważny (-3≤MI≤3) oraz lordotyczny (MI≤-4). 
 W celu oceny różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami przeprowadzono 
analizę statystyczną z wykorzystaniem testu t, na poziomie istotności p=0,05. Wykorzystując 
test U Manna-Whitney’a przeprowadzono analizę różnic istotnych statystycznie pomiędzy 
wartościami otrzymanymi dla obu płci badanych w grupie strzelców oraz grupie kontrolnej. 

 
3. WYNIKI I WNIOSKI 
 

Analiza otrzymanych wartości kątów α, β oraz γ w obu badanych grupach wykazała, iż 
w grupie strzelców występuje pogłębienie wszystkich krzywizn kręgosłupa. Największą 
różnicę (20%) zaobserwowano w przypadku średniej wartości kąta nachylenia górnego 
odcinka piersiowego (p<0,05). Pogłębienie krzywizn kręgosłupa w grupie strzelców może być 
spowodowane postawą strzelecką, którą badani przybierają wielokrotnie podczas treningów 
oraz zawodów. Charakterystyczne ustawienie ramienia oraz głowy, zapewniające strzelcom 
najlepszą statykę oraz obciążanie takiej postawy ciężarem karabinu, może skutkować 
pogłębieniem kifozy piersiowej. Pomimo, wypychania bioder do przodu, mającemu na celu 
spłycenie lordozy lędźwiowej i wzmocnienie kolumny kręgosłupa, zaobserwowano także 
nieznaczne pogłębienie tej krzywizny w grupie strzelców (4% pogłębienie względem grupy 
kontrolnej). 

Większe wartości wszystkich badanych kątów zaobserwowano u kobiet, w obu badanych 
grupach. W grupie strzelców wśród kobiet kąt α wyniósł średnio 14,5°, w porównaniu do 
wartości 5,9° uzyskanej wśród mężczyzn (p<0,01). Podobną zależność zauważono dla kąta 
β, gdzie kobiety uzyskały wartość 10,8°, natomiast mężczyźni 5,5° (p<0,05). Dla kąta γ nie 
zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w wartości otrzymanych katów. W grupie 
kontrolnej natomiast, największe różnice zaobserwowano w przypadku kąta α, gdzie średnia 
wartość kąta u kobiet wyniosła 11,8°, natomiast u mężczyzn 5,2° (p<0,05). 
 
4. PODSUMOWANIE 
 

Przeprowadzone badania wykazały, iż kręgosłup młodych osób, będących w okresie 
kształtowania się postawy ciała, poddawany wielokrotnym obciążeniom z równoczesnym 
przybieraniem nienaturalnej postawy ciała (np. podczas profesjonalnego uprawiania 
strzelectwa sportowego), wpływa na wykształcenie zmian w kolumnie kręgosłupa. 
Szczególnie podatne na zmiany w ukształtowaniu postawy ciała są kobiety, u których w obu 
badanych grupach zaobserwowano większe krzywizny kręgosłupa, niż u mężczyzn. 
Największe zmiany krzywiznach pomiędzy płciami zaobserwowano w odcinku lędźwiowo-
krzyżowy obu badanych grup, oraz w odcinku piersiowo-lędźwiowym grupy strzelców. 
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